Verslag openbare vergadering 2007

Op dinsdagavond 4 september vond in het café “de Markt” de periodieke vergadering
plaats van de dorpsraad voor de inwoners van Standdaarbuiten. De opkomst was
goed want er waren zo’n 30 personen aanwezig. Voorafgaand aan deze vergadering
was er een samenkomst voor een aantal bewoners van de Vlinderbuurt. Tijdens een
eerder gehouden enquête hadden zij aangegeven betrokken te willen worden bij de
verdere planvorming voor het realiseren van een speelvoorziening in de Vlinderbuurt.
Zij konden aangeven wat hun verwachtingen waren met betrekking tot deze
speelvoorziening.
Om 20.30 uur startte Jan Michielse de bijeenkomst en Pieter-Jan Aarden opende de
vergadering. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

Speelvoorziening in de Vlinderbuurt

Budgetten

Website

Informatie gegeven door de wijkagente Vivi Timmermans

Schouw

Centrumplan
Er werd in de vergadering uiteengezet wat besproken was in het voorafgaande
gesprek met de bewoners van de Vlinderbuurt. De locatie die gekozen is, is de kop
van de Dansvlinder. De uitkomsten van de in de Vlinderbuurt gehouden enquete en
van het schoolproject “speelplek” worden in de besluitvorming meegenomen.
Een delegatie van de dorpsraad heeft, samen met de gemeente, een bezoek
gebracht aan hun collega’s in Oss. Hierbij zijn goede ideeën opgedaan over het
eventuele gebruik van budgetten door de dorpsraad.
De website laat al langere tijd op zich wachten maar uiterlijk 1 november zal hij
worden gelanceerd.
Vivi Timmermans, de wijkagente, gaf een duidelijke uiteenzetting over drugs gebruik.
Verder liet zij de inwoners diverse soorten drugs zien. Een nuttig verhaal om te
horen, want helaas blijft ook Standdaarbuiten niet verschoond van dit soort zaken.
Twee keer per jaar wordt er door de dorpsraad een schouw uitgevoerd. Men loopt
dan door het dorp en bekijkt bijvoorbeeld de bestrating, het groenonderhoud en de
verlichting kritisch. De resultaten worden doorgegeven aan de gemeente. Vanuit de
inwoners van Standdaarbuiten kwam wel het nodige commentaar over het gehele
onderhoud. De dorpsraad raadde de bewoners aan iedere klacht te melden bij de
gemeente, via de klachtenlijn.
Het hoogtepunt van de avond was de discussie over het centrumplan. De aanwezige
inwoners toonden zich erg bezorgd over de toekomst, of misschien wel het ontbreken
van de toekomst, van de bibliotheek. Tevens vindt men de plannen niet erg concreet
ondanks de door de gemeente gehouden voorlichtingsavond in de Standaard.
De geslaagde avond werd afgesloten met een drankje aangeboden door de
dorpsraad.

